
GINÁSTICA LABORAL COMPENSATÓRIA 
 

A GINÁSTICA LABORAL COMPENSATÓRIA é realizada DURANTE A JORNADA DE 

TRABALHO, ela se caracteriza como a interrupção da monotonia operacional do trabalhador. Dessa forma, 

realiza-se pausas para executar exercícios específicos de compensação aos esforços repetitivos, estruturas 

sobrecarregadas e às posturas solicitadas no trabalho, de acordo com cada função laboral. (AGUIAR et al., 

2015) 

EXECUÇÃO DOS EXERCÍCIOS: Os movimentos realizados nos exercícios devem ser feitos sempre 

respeitando o limite articular, sendo executados até onde não haja dor ou a mobilidade articular lhe permita. 

 

EXERCÍCIOS 

1. Em pé à frente de uma cadeira, com os pés afastados na largura dos quadris, com os membros superiores 

ao lado do corpo, tronco ereto, abdome contraído, olhando para frente, escápulas aduzidas (peito aberto) e 

pés ligeiramente lateralizados. O aluno, irá fletir quadris, joelhos e se sentar lentamente sobre a borda do 

assento, mantendo o tronco alinhado e abdome contraído. Após, ele irá se levantar sem o apoio das mãos, 

retornando à posição inicial. Deve-se apoiar a cadeira contra uma parede para que não haja risco da cadeira 

deslizar posteriormente. Realizar 15 repetições. 

 

 
2. Em pé, com os membros superiores ao lado do corpo, tronco ereto, abdome contraído, escápulas aduzidas 

(peito aberto), olhando para frente, os pés afastados lateralmente na largura dos ombros com as pontas 

levemente lateralizadas. Deve-se realizar o movimento de circundução com o pescoço, como se estivesse 

desenhando um círculo com a cabeça. Realizando 10 movimentos no sentido horário e 10 movimentos 

no sentido anti-horário. Em seguida, realize alternadamente flexões laterais de pescoço, aproximando o 

máximo que conseguir a orelha ao ombro. Realize 10 repetições para cada lado do corpo. 



 

 
3. Em pé, com os membros superiores ao lado do corpo, tronco ereto, abdome contraído, escápulas aduzidas 

(peito aberto), olhando para frente, os pés afastados lateralmente na largura dos ombros com as pontas 

levemente lateralizadas. Deve-se abduzir os ombros, alinhando os membros superiores aos ombros, 

mantendo-os paralelos ao chão e com os cotovelos estendidos. Após, rotacione o tronco para esquerda, a 

cabeça deve acompanhar o tronco, em seguida, rotacione para o lado direito. Realizar 15 repetições para 

cada lado do corpo.    

 

 
4. Em pé, de frente para uma parede, com os membros superiores ao lado do corpo, tronco ereto, abdome 

contraído, escápulas aduzidas (peito aberto), olhando para frente, os pés afastados lateralmente na largura 

dos ombros com as pontas levemente lateralizadas. O aluno, flexionará os ombros e colocará as mãos na 

parede com cotovelos estendidos, na altura do peitoral, em uma largura um pouco maior que a dos ombros. 

Os pés ficarão aproximadamente 50 cm de distância da parede. Com isso, ele aproximará o tronco da 

parede, flexionando os cotovelos, e após, afastará o tronco da parede, estendendo-os novamente. Realizar 

15 repetições. 



 

 

5. Em pé, de frente para uma parede, com os membros superiores ao lado do corpo, tronco ereto, abdome 

contraído, escápulas aduzidas (peito aberto), olhando para frente, os pés afastados lateralmente na largura 

dos ombros com as pontas levemente lateralizado. O aluno deverá colocar as mãos na parede, na mesma 

altura e largura dos ombros. Após isso, terá que flexionar os tornozelos, transferindo seu peso sobre as 

pontas de seus pés, elevando seu corpo o mais alto possível. Posteriormente, deverá abaixar, os pés 

lentamente, em seguida deve retirar os antepés (parte da frente do pé) do chão, apoiando apenas com os 

calcanhares, fazendo uma dorsiflexão (apontando a ponta dos pés para cima) dos tornozelos, e por último. 

Deve-se abaixar os pés lentamente. Realizar 15 repetições. 

 

 
6. Em pé, com os membros superiores ao lado do corpo, tronco ereto, abdome contraído, escápulas aduzidas 

(peito aberto), olhando para frente, os pés afastados lateralmente na largura dos ombros com as pontas 

levemente lateralizadas. Com as palmas das mãos juntas, sutilmente faça força sobre o queixo, empurrando 

a cabeça para trás e mantenha esta posição por 20 segundos. Após, aproxime o queixo do peito, o máximo 

que conseguir, fazendo uma força sutil com as mãos atrás da cabeça, em direção ao chão e mantenha esta 

posição por 20 segundos. Realizar 2 séries de 20 segundos cada alongamento. 



 

 
7. Em pé, com os membros superiores ao lado do corpo, tronco ereto, abdome contraído, escápulas aduzidas 

(peito aberto), olhando para frente, os pés afastados lateralmente na largura dos ombros com as pontas 

levemente lateralizadas. Coloque a mão direita sobre a lateral da cabeça, flexione o tronco para esquerda, 

deslizando a mão esquerda sobre a lateral do corpo, até o máximo que conseguir e mantenha esta posição 

durante 20 segundos. Realize 2 séries de 20 segundos para cada lado do corpo. 

      

8. Em pé, com os membros superiores ao lado do corpo, tronco ereto, abdome contraído, escápulas aduzidas 

(peito aberto), olhando para frente, joelhos semifletidos e os pés afastados lateralmente na largura dos 

ombros com as pontas levemente lateralizadas. estenda os ombros, entrelace os dedos das mãos atrás do 

corpo, próximo a região lombar, afaste as mãos do tronco, o máximo que conseguir, estendendo mais os 

ombros e os cotovelos, mantendo esta posição durante 20 segundos. Realizar 2 séries de 20 segundos. 

     

9. Em pé, com os membros superiores ao lado do corpo, tronco ereto, abdome contraído, escápulas aduzidas 

(peito aberto), olhando para frente, joelhos semifletidos e os pés afastados na largura dos ombros com as 

pernas levemente lateralizadas. Flexione um joelho, apoiando o corpo sobre o membro inferior oposto, 

aproximando os pés da região glútea. Com a mão do lado do joelho fletido, puxe sutilmente o pé em direção 



ao corpo o aproximando o calcanhar do glúteo e mantenha esta posição durante 20 segundos. Realizar 

2 séries de 20 segundos para cada membro inferior.  

      

10. Sentado sobre uma cadeira, na borda do assento, sem se apoiar no encosto,  o aluno, com a coluna ereta, 

abdome contraído, escápulas aduzidas (peito aberto), mãos sobre as coxas e os pés no chão afastados na 

largura dos quadris, irá estender o joelho de um determinado membro inferior, mantendo o tornozelo em 

dorsiflexão, com os dedos apontados para cima. Após, o aluno irá realizar uma sutil flexão de tronco, 

aproximando as mãos dos dedos dos pés e manter esta posição durante 20 segundos. Realizar 2 séries 

de 20 segundos para cada membro inferior. 

      

DICA DA SEMANA! 

Quais as recomendações ao dirigir? 

Quando estiver dirigindo, utilize os espelhos retrovisores para evitar virar o pescoço. O banco deve ser 

regulado mais aproximadamente da posição vertical. A distância do banco em relação aos pedais deverá ser 

confortável, a ponto de não ter que se esticar para alcançá-los (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 
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